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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2004/162/CE 
privind taxele de andocare în departamentele franceze de peste mări în ceea ce privește 
perioada de aplicare a acesteia 
(COM(2014)0181 – C7-0000/2014 – 2014/0101(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2014)0181),

– având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 
temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7–0000/2014),

– având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7–0000/2014),

1. aprobă propunerea Comisiei;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 
îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 
mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu memorandumul explicativ al propunerii Comisiei, Decizia 2004/162/CE 
din 10 februarie 2004 a Consiliului (modificată prin Deciziile Consiliului 2008/439/CE din 9 
iunie 2008 și 448/2011/UE din 19 iulie 2011), adoptată în temeiul articolului 299 alineatul (2) 
din Tratatul CE (în prezent articolul 349 din TFUE), autorizează Franța, până la 1 iulie 2014 
să aplice exonerări sau reduceri la „taxele de andocare” pentru o serie de produse fabricate în 
regiunile ultraperiferice franceze (cu excepția Saint Martin), în scopul de a de a crește 
competitivitatea și a compensa costurile suplimentare de producție datorate izolării, 
dependenței de materii prime și energie, obligației de a face stocuri, dimensiunii reduse a 
pieței locale și nivelului scăzut al activității de export.

Franța a cerut menținerea până la 31 decembrie 2020 a unui sistem de taxare diferențiată 
similar sistemului actual. Cu toate acestea, Comisia consideră că analiza listelor de produse 
cărora Franța dorește să aplice un sistem de impozitare diferențiată este un proces de lungă 
durată, care nu poate fi finalizat înainte de expirarea Deciziei 2004/162/CE, la 1 iulie 2014. 

Având în vedere faptul că neadoptarea unei propuneri înainte de această dată ar putea crea un 
vid juridic, întrucât ar exclude aplicarea oricărei taxări diferențiate în regiunile ultraperiferice 
franceze, Comisia propune ca Deciziei 2004/162/CE să fie prelungită pentru o perioadă 
suplimentară de șase luni, pentru a permite Comisiei să-și finalizeze analiza și să prezinte o 
propunere echilibrată, ținând seama de diferitele interese în joc.

Având în vedere că această măsură este justificabilă și are drept obiectiv continuarea 
stimulării activității economice și a competitivității într-o regiune ultraperiferică, președintele 
propune ca această propunere să fie adoptată fără modificări, în conformitate cu articolul 46 
din Regulamentul de procedură.


